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)۱۵(كل كشور۱۳۸۵سالدرباره اليحه بودجه
 هاي بخش صنعت و معدن  بررسي تبصره

 
 
 
 

 

 
  »ج«و » ب«ـ بندهاي » ۱«تبصره 

گري دولت  تصدياز اهداف برنامه چهارم توسعه واگذاري امور يكي كه  با توجه به اين
اشـد، مـوارد مطروحـه در       ب  هاي دولتي به بخش خصوصي مي       شركتاداره  و از جمله    

هـاي كـامالً دولتـي و آن دسـته از             موجب خواهد شـد كـه شـركت       » ج«و  » ب«بندهاي  
هـا نمـوده امـا بـه علـت         هايي كه بخش خصوصي شروع به خريداري سهام آن          شركت

تـري    شوند با مشكل كمبود نقدينگي بـيش        تر دولت همچنان دولتي قلمداد مي       سهم بيش 
هـا كـه بـا آينـده مبهمـي             خصوصي به خريد اين شركت     لذا رغبت بخش  . مواجه شوند 

 ،تـر نسـبت بـه سـال قبـل            درصد سود بيش   ۱۰با اخذ   (تر خواهد شد      كممواجه هستند   
 و ايـن امـر      )داده است دولت حتي قانون مصوب سال قبل را با عطف به ماسبق تغيير             

 .سازي است به معناي تضعيف روند خصوصي
 . به شرح زير اصالح شوند» ج«و » ب «شود بندهاي بنابراين پيشنهاد مي 

و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كـه        ...  به منظور تحقق مبلغ      ):اصالحي(» ب«بند  
قـانون برنامـه چهـارم      ) ۱۶۰(مشـمول مـاده      درصد دولت    ۵۰به علت سهم بيش از      

هـا    آن۱۳۸۵ اين قانون بـراي عملكـرد سـال      ۲ در پيوست شماره     شوند و     ميتوسعه  
 مبـالغ تعيـين شـده در جـداول          آن بخـش از     بيني شـده اسـت مكلفنـد          ه پيش سود ويژ 

به عنوان ماليات عملكـرد سـال       باشد را     كه مربوط به سهم دولت مي     پيوست ياد شده    
بـه صـورت    ) ن ايـن قـانون    ۱۱«شامل ماليـات عملكـرد نفـت موضـوع تبصـره             (۱۳۸۵
 . منظور گردد... الحساب  علي
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%) ۴۰(حداقل چهل درصـد     ... ها    هاي دولتي كه نام آن      كليه شركت  ):اصالحي(» ج«بند  
را بـه حسـاب درآمـد       مربوط بـه سـهم دولـت         ۱۳۸۴سال  ) سود ويژه (سود ابرازي   

 .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايند۱۳۰۱۰۱عمومي رديف 
هـاي مسـتقيم      وصول مبلغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قـانون ماليـات              

 . باشد هاي بعدي آن مي  اصالحيه و۱۳۶۶مصوب اسفندماه 
 

 » ز«ـ بند » ۲«تبصره 
پيشـنهاد  براي استفاده از حداكثر توان فني، مهندسي، توليدي و اجرايي داخـل كشـور               

 :  پاراگراف ذيل به انتهاي بند مذكور اضافه شودشود مي

 كليه متقاضيان استفاده از اين تسهيالت اعم از بخش خصوصي          ... :»ز«بند  الحاقي به   
قانون برنامه چهارم توسعه، موظـف بـه رعايـت مفـاد            ) ۱۶۰(و يا دولتي مشمول ماده      

در . باشـند   قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و اجرايـي داخـل مـي              
در داخل، كميتـه  %) ۵۱( درصد ۵۱ها عالوه بر ارجاع كار و اجراي حداقل         گونه طرح   اين

 موظف به تعيين حداكثر درصد قابل سـاخت در داخـل            )قانون مزبور ) ۳(ماده  (نظارت  
 . باشد نيز مي)  درصد۵۱موارد باالي (

 
 ۱ـ جزء » ك«بند 

 بـه صـورت    ۱جـزء   شود كـه      تر بند مذكور پيشنهاد مي      جهت اصالح و اثربخشي بيش    
  :تغيير يابدذيل 

گــذاري توليــدي اشــتغالزا و  بــه منظــور حمايــت از كــارآفريني و ســرمايه «
اراي توجيه فنـي و اقتصـادي در بخـش خصوصـي و تعـاوني، دولـت       زودبازده د 
  .»...موظف است
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 : توجيه اصالحات مذكورـ 
هـاي كوچـك      نامه اجرايـي گسـترش بنگـاه        آيين«در راستاي   » ك«اين جزء از بند      

  .باشد مي» زودبازده و كارآفريناقتصادي 
 توجه شود، ايـن  اگر در اين سياست تنها به اشتغال واحدهاي كوچك و زودبازده     

ها تنها باعث ايجاد اشتغال موقت و قطعي خواهد شد و اشتغال دائـم و پايـدار                   سياست
كه زاييده فرايند است، شكل نخواهد گرفـت زيـرا كـه اشـتغال جديـد در ايـن واحـدها،                     

شد كه اين واحدها داراي رونـق در توليـد باشـند و در واقـع بـه                  ند  زماني ايجاد خواه  
توان بـه   گاه مي  پيدا كنند آندستدر توليد ) Steady State(اخت رشدي مداوم و يكنو

حال اگر به اين بعد از واحـدهاي كوچـك و متوسـط توجـه               . دست يافت اشتغال پايدار   
نشود حتي اين اشتغال موقت به وجود آمده نيز از دست خواهـد رفـت و در بلندمـدت                   

 . بيكاري افزايش خواهد يافت
 ۱۹/۸/۱۳۸۴نامه اجرايي هيأت وزيران مصـوب          آيين درشود    همچنين پيشنهاد مي   

بـه ايـن    ) هاي كوچك اقتصادي زودبازده و كـارآفرين          نامه اجرايي گسترش بنگاه     آيين(
هـاي      براي گسـترش بنگـاه     يارانه و تسهيالت خاص      ننكته توجه شود كه موضوع داد     

اي علمـي   هـ   بايد مشروط به يك دامنه زماني، مقياس توليد و ديگـر ضـابطه              كوچك مي 
باشد زيرا ادامه پرداخت يارانه نه تنها باعث ايجاد واحدهاي توليدي كوچك غيركارامد             

 ايـن واحـدها توسـط دولـت         نخواهد شد بلكه باعث غيررقابتي شدن و انحصاري شد        
واحـد ورشكسـت   و بنابراين در صورت عدم پرداخت يارانه، توليد متوقف      . خواهد شد 
هـاي      ابع و عدم تخصيص بهينه منابع و افزايش هزينـه         اين امر به اتالف من    . خواهد شد 

 . شود منجر مي) Opportunity Cost(فرصت 
 

 » ث«بند 
  :شود  شدن اين بند و اجراي زمانبندي شده آن پيشنهاد ميعمليجهت 
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يند و ملـزم بـودن مراكـز مربوطـه بـه            ابراي جلوگيري از طوالني شدن اين فر      . ۱ 
مي، ضمن زمانبندي اجراي اين طرح، مدت       يراكز قد تسريع در فروش عرصه و اعيان م      

 . بازپرداخت تسهيالت مذكور مشخص و معلوم باشد
محيطي يا دفـاعي و تأييـد سـازمان           بعد از تكميل مطالعات توجيه فني و زيست       . ۲

ريزي و به خصوص حل مسائل حقوقي و اخذ سند مالكيت عرصـه و   مديريت و برنامه  
ند مذكور در رهن بانك مربوطه، تسهيالت مـورد نظـر           اعيان و به شرط قرار گرفتن س      

 . در اختيار مراكز مذكور در اين بند قرار گيرد
نامه بند مذكور ظرف مدت دو مـاه بـه پيشـنهاد وزارت دفـاع و سـازمان                    آيين. ۳ 

 . ريزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد مديريت و برنامه
 

  »غ«بند 
 : ل بند مذكور حذف گرددشود به داليل ذي پيشنهاد مي. ۱

 ايجاد اشتغال از وظايف     برايهاي خصوصي     اوالً دادن وام و تسهيالت به شركت       
هاي دولتـي و خصوصـي          ثانياً اگر هدف مشاركت شركت    . باشد  هاي دولتي نمي      شركت

گـذاري براسـاس بنـد     در ايجاد اشتغال باشد باز به دليل تعيين آلترناتيوهـاي سـرمايه          
، بـديهي اسـت  چنـين        نمـوده هاي اشـتغالزا      زمينهرا ملزم به    گذاري    همذكور كه سرماي  

هاي اشتغالزا الزاماً منجر بـه سـودآوري نخواهـد            باشد زيرا طرح    پذير نمي   امري امكان 
 . هاي مالي در اين زمينه خواهند بود هاي دولتي فاقد انگيزه  شد و شركت

  :ورت ذيل اصالح شودشود بند مذكور به ص در صورت عدم حذف، پيشنهاد مي. ۲

كـارآفريني و   بـه منظـور تـأمين منـابع مـالي مـورد نيـاز بـراي                 « :اصـالحي » غ«بند  
و توليدي اشـتغالزاي داراي توجيـه فنـي و اقتصـادي            هاي      گذاري در زمينه    سرمايه

  .قرار دهندبخش خصوصي اختيار در ... هاي اقتصادي  توسعه فعاليت
 بـه پيشـنهاد وزارت      پس از تصـويب ايـن قـانون       دو ماه   بند  اين  نامه اجرايي     آيين 
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ريزي تهيه و بـه تصـويب هيـأت           امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه        
 . »خواهد رسيدوزيران 

 
 »۲«بند الحاقي به تبصره 

بانك مركزي موظف است جهت تسريع در اجرا و احداث كارخانجات سـيمان نسـبت               «
 . » پنج واحد يك ميليون تني سيمان اقدام نمايد ريالي ويژه بهتسهيالتبه اعطاي 

 ۵۰۰ به طور متوسط براي هر واحد يك ميليون تني سـيمان حـدود   :توجيه بند مذكور 
به دليل نبـود رديفـي از اعتبـارات وزارت صـنايع و             . ميليارد ريال تسهيالت الزم است    

شـده اسـت كـه       پيشـنهاد     ها اختصاص داد،    معادن كه بتوان چنين اعتباري به اين طرح       
 . دار اين وظيفه باشد ي عهدهبانك مركز

 
 » ۴«تبصره 
  : تبصره مذكور به شرح ذيل اصالح گردد»ب«و » الف«بندهاي شود  ميپيشنهاد 

گـذاري خطرپـذير در صـنايع نـوين،            به منظور حمايت از سرمايه     : اصالحي »الف«بند  
گونـه    وزارت صنايع و معادن موظف است براساس تعـاريف دقيـق و علمـي ايـن               

از تسـهيالت   %) ۵۰(حـداكثر پنجـاه درصـد       هـا،     بنـدي آن    ها و اولويـت     گذاري  سرمايه
هاي فني و      كمك به توسعه صنايع نوين و در قالب كمك          اعطايي در قالب اعتبارات طرح    

رمزد تسـهيالت اعطـايي     اعتباري بـه بخـش خصوصـي و تعـاوني شـامل سـود و كـا                
بنا بـه پيشـنهاد مشـترك    نامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه    آيين. بالعوض گردد 

و وزارت علوم، تحقيقـات و      ريزي    ارت صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه       وز
تهيـه و   ها و مراكز مرتبط با موضوع حسب مورد           فناوري با همكاري ساير دستگاه    

 . ان خواهد رسيدبه تصويب هيأت وزير
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همچنين دولت موظف است پس از بيمه نمودن اصل تسهيالت اعطايي مـذكور              
اي را تأمين و      هاي بيمه   هزينه%) ۱۰۰(اي، تا صد درصد       هاي بيمه   نزد يكي از شركت   

 . پرداخت نمايد

 قسـمت   ۵۰۳۴۱۵شود اعتبار رديف      به هيأت وزيران اجازه داده مي     : اصالحي» ب«بند  
نون را بـراي افـزايش سـرمايه دولـت بـه صـندوق حمايـت از صـنايع                   چهارم ايـن قـا    

، نـزد  ۱۳۸۵كليه اعتبارات اين صـندوق از ابتـداي سـال       . الكترونيك اختصاص دهـد   
اي معـادل ايـن       گذاري شده و بانـك مزبـور بـا آورده           بانك صنعت و معدن سپرده    

هـاي فنـي و اعتبـاري نسـبت بـه پرداخـت تسـهيالت بـه                   سپرده به صورت كمك   
 . تقاضيان عمل نمايدم
 

 »ج«بند 
 متن اين بند داراي تناقض ساختاري است، زيرا در ابتـدا هـدف از پرداخـت وصـولي                  

هـا    تسهيالت پرداختي از محل وجوه اداره شده به بانك صنعت و معدن كه عامليت آن              
كند و در انتهـا از آن بـه عنـوان             برعهده اين بانك بوده است را تأمين سرمايه ذكر مي         

اين در حالي است كه هدف دولت       . اين بانك تعبير شده است    در  ايش سرمايه دولت    افز
پرداخت بخشي از بدهي خود به بانك مذكور و از محل بازپرداخت تسـهيالت اعطـايي                

لـذا  . ها برعهده اين بانـك بـوده اسـت          اي است كه عامليت آن      در قالب وجوه اداره شده    
 : اصالح شودشود متن اين بند به شرح ذيل پيشنهاد مي

به منظـور پرداخـت     ،  ۱۳۸۵شود در سال      به دولت اجازه داده مي     «:اصالحي» ج«بند  
وصولي تسـهيالت پرداختـي از محـل        بخشي از بدهي خود به بانك صنعت و معدن،          

 منظور در قسمت چهارم اين قـانون، بابـت   ۵۰۳۸۳۳از محل رديف   ... وجوه اداره شده    
 .» بانك مزبور پرداخت نمايدبه بخشي از سرمايه تعهد شده دولت
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 »۴«به تبصره بند الحاقي 
به منظور استانداردسازي و بهبود كيفيـت مصـالح سـاختماني و همچنـين توسـعه و                 «

 سـفال، كاشـي،     ،آجـر (نوسازي ماشين آالت كارخانجات توليـد ايـن نـوع محصـوالت             
نـي و   هـاي ف    از محل اعتبارات كمك   موظف است   وزارت صنايع و معادن     ...) سراميك و 

 ميليـارد ريـال تسـهيالت در اختيـار ايـن            ۱۵۰مبلـغ   ،  ۵۰۳۶۱۰اعتباري موضوع رديف    
 . »كارخانجات قرار دهد

 
 » ۸«تبصره 

 »الف«بند 
 درصد  ۷۰قانون برنامه چهارم توسعه،     ) ۸(ماده  » ج«به موجب بند    : يپيشنهاد اصالح 

انون برنامه  ق) ۱۶۰(هاي موضوع ماده        وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه       
بنـابراين  . يابـد   ربـط اختصـاص مـي       هاي مادر تخصصـي ذي      چهارم توسعه به شركت   

هاي جـاري و دامـن زدن بـه افـزايش               ها به هزينه      جهت جلوگيري از تبديل اين سرمايه     
در ديگـر جزءهـاي بنـد       وجوه مذكور   شود از صرف و هزينه شدن         تورم، پيشنهاد مي  

قانون برنامه چهـارم    ) ۸(ماده  » ج« بند   ۵در جزء   جلوگيري شود و اين وجوه فقط       » ج«
 . تمام اختصاص يابد ههاي نيم گذاري در زمينه طرح توسعه براي تكميل و سرمايه

 
 » ج«بند 

) ۸(مـاده   » ج« ميليارد تومان است كه براساس بند        ۹۰۰ معادل   ۱۰۱۰۰۱كل رقم رديف    
ب شـركت مـادر    درصـد ايـن وجـوه بـه حسـا     ۷۰قانون برنامه چهارم توسعه معـادل     

، معـادل   ۱۰۱۰۰۱ درصـد مبلـغ رديـف        ۷۰بنـابراين   . شود  ربط واريز مي    تخصصي ذي 
 ميليارد تومان خواهد بود كه در سه گزينه مطرح شـده، تكليـف ايـن وجـوه و بـه         ۶۳۰

تمـام و     هـاي نيمـه     خصوص كاناليزه كردن و هدفمند نمودن اين وجوه به سـمت طـرح            
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٨

شايان ذكر است جمع ارقام در سه . شنهادي استهاي پي عمراني از اهداف اصلي گزينه
 درصــد رديــف ۷۰ ميليــارد تومــان يعنــي همــان ۶۳۰گزينــه پيشــنهادي دقيقــاً معــادل 

 .  خواهد شد۱۰۱۰۰۱
اصالح و بهبود بند مذكور به خصوص هدفمنـد شـدن وجـوه حاصـل از         جهت

 : شود هاي دولتي پيشنهاد مي فروش و واگذاري شركت
 ميليارد ريال از محـل اعتبـار رديـف    ۵۰۰ حاصل معادل     درصد از وجوه   ۹۳/۷ .۱

 موضـوع تـأمين     ،قانون برنامـه چهـارم    ) ۸(ماده  » ج« بند   ۳   براي اجراي جزء   ۱۰۱۰۰۱
رف سـه   ظـ براي كمك به صـندوق بيمـه بيكـاري          ... هاي تعديل نيروي انساني و      هزينه

 .  به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود۱۳۸۵ماهه اول سال 
حسـاب  (اي   ميليارد ريال به حساب ويژه۵۳۵۵صد وجوه حاصل معادل     در ۸۵ .۲

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه        ) ۸(مـاده   » ج« بنـد    ۵جهت اجـراي جـزء      ) ذخيره ريالي 
گذاري در چارچوب بودجه مصـوب پـس     هاي نيمه تمام و سرمايه      موضوع تكميل طرح  

 . از توجيه فني ـ اقتصادي، اختصاص يابد
 ميليارد ريـال، بـراي اجـراي سـاير          ۹۹/۴۴۴ معادل   اصلح درصد وجوه    ۰۷/۷ .۳

 . قانون برنامه چهارم توسعه حسب مورد منظور گردد) ۸(ماده » ج«اجزاي بند 
 

 » ۱۵«تبصره 
 ۶ جزء  »ب«بند 
) ۳۹(مـاده  » ج«چون هنوز ليست كاال و خدمات مشمول قيمتگذاري موضوع بنـد      : تذكر

نامه اجرايي آن نيز تهيه و بـه           و آيين  قانون برنامه چهارم توسعه مشخص نشده است      
هر چند به موجب قانون برنامه چهـارم توسـعه قـرار بـود كـه                (تصويب نرسيده است    

ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كـار گروهـي متشـكل از وزارت                  
ربط و تصـويب   هاي ذي ريزي كشور و وزارتخانه بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه  



______________________________________________________ 
 

 

٩

گونه كاالها و خدمات، براساس قواعد اقتصـادي    وزيران ضوابط تعيين قيمت اين    هيأت  
 . ارقام مذكور تخميني و از مباني محاسباتي محكمي برخوردار نيستلذا ) تعيين شود

 
 »۱۳«تبصره 

   »د«بند 
خودروهـاي توليـدي   «به منظور صحت انجام كار و دستيابي بـه آمـار دقيـق، عبـارت        

 . تغيير يابد» گذاري شده شمارهسوز  دروهاي توليدي دوگانهخو«به » سوز دوگانه
 

 



 

 

 

 ۷۶۶۲: شماره مسلسل  شناسنامه گزارش
هاي بخـش     بررسي تبصره  )۱۵(كل كشور    ۱۳۸۵سال  درباره اليحه بودجه    : عنوان گزارش 

 صنعت و معدن 
Report Titel: Budget Bill 2006 /07 Industry and Mine 

 
 ربناييزي مطالعات :نام دفتر

 اصغر اژدري علي :تهيه و تدوين
 محمدحسن معادي رودسري :ناظر علمي
 كميسيون صنايع و معادن  :متقاضي

 
 

 : ها سي آني و معادل انگلهاي كليدي واژه
 )Budget(بودجه . ۱
 )Industry(صنعت . ۲
 )Mine(معدن . ۳
 

 :خذ تهيه گزارشآمنابع و م
 .۱۳۸۵اليحه بودجه سال . ۱
 .مه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانقانون برنا. ۲
 
 


